
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/166/2013 

RADY GMINY MIETKÓW 

z dnia 13 czerwca 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/120/2012 Rady Gminy Mietków z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mietków zmienionej uchwałą nr 

XXVI/130/2013 Rady Gminy Mietków z dnia 28 stycznia 2013 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) Rada Gminy Mietków 

uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XXIV/120/2012 Rady Gminy Mietków z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mietków, wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 2 pkt 1.otrzymuje następujące brzmienie: „1. Właściciele nieruchomości zobowiązani  

są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki plastikowe lub metalowe do zbierania odpadów 

komunalnych stałych zmieszanych – indywidualnego zakupu lub dzierżawy- dostosowanych do urządzeń 

technicznych stosowanych przez podmioty odbierające odpady oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie 

sanitarnym i technicznym”  

2) w § 2 dodaje się pkt.6. o następującym brzmieniu: „6. Właściciele nieruchomości selektywnie zbierając 

odpady wskazane w § 2 pkt 2 lit. a), b), c), h), j) obowiązani są do wyposażenia nieruchomości w worki 

dostarczane przez podmioty odbierające odpady komunalne lub odbiór worków w miejscach wskazanych 

przez te podmioty” 

3) w § 9 pkt 1. otrzymuje brzmienie ;  

„ 1.1. Wszyscy mieszkańcy obowiązani są do zbierania na terenie nieruchomości odpadów wskazanych 

w § 2 pkt 2 lit. a), b), c), h), j) w workach.  

1.2 Wszyscy mieszkańcy obowiązani są do dostarczania odpadów opakowaniowych ze szkła bezbarwnego 

i kolorowego, z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych oraz metali i opakowań wielomateriałowych 

zebranych w workach i wystawianie ich poza teren nieruchomości w celu odebrania przez podmioty 

odbierające odpady, w terminach określonych harmonogramem, o którym informacja dostępna jest na 

stronie internetowej Urzędu Gminy, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na terenie wsi lub PSZOK.  

1.3Wszyscy mieszkańcy selektywnie zbierają odpady opakowaniowe w nie mniej niż trzech pojemnikach lub 

workach w następujący sposób:  

a) szkło bezbarwne łącznie ze szkłem kolorowym - kolor zielony  

b) tworzywa sztuczne łącznie z metalami i opakowaniami wielomateriałowymi – kolor żółty  

c) papier i tektura - kolor niebieski” 
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4) w § 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie „3. odpady opakowaniowe, które uległy zabrudzeniu, należy opłukać 

przed wrzuceniem ich do worka lub przekazaniem do punktu do selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych.”  

5) w § 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie „4. odpady należy zgnieść (jeżeli materiał, z którego zostały wykonane 

na to pozwala) przed wrzuceniem ich do worków lub przekazaniem do punktu do selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. Wszelkie zakrętki należy odkręcić.”  

6) w § 13 w pkt 1 dodaje się lit. e) o następującym brzmieniu „e) worki o pojemności od 60 do 120 litrów  

na odpady wskazane w § 2 pkt 2 lit. a), b), c), h), j)" 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mietków.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 lipca 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady: 

J. Żygadło 
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